
 إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.comEMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 :𝟎𝟏التمرين 

 :حسابات التسيير التالية لمؤسسة "القلعة" التجارية استخرجنا أرصدة  𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟏𝟐/𝟑𝟏من ميزان المراجعة بعد الجرد بتاريخ  

 المطلوب:

  𝟐𝟓قم بإعداد جدول حساب النتائج حسب الطبيعة، علما أن معدل الضرائب على األرباح%. 

 أحسب ما يلي:

 .معدل اإلدماج 

  لالستغالل.نسب تجزئة القيمة المضافة 

 .نسب تجزئة إجمالي فائض االستغالل 

 :𝟎𝟐التمرين 

 :𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟏𝟐/𝟑𝟏المعلومات التالية خاصة بحسابات التسيير لمؤسسة "الرياض" اإلنتاجية بتاريخ  

 معلومات إضافية:

  = دج 𝟒𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎إنتاج السنة المالية.  

  = دج 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎القيمة المضافة لالستغالل. 

 على الترتيب. 𝟕𝟎من حساب  %𝟏𝟓و  %𝟐𝟎يمثالن  𝟕𝟒و  𝟕𝟑 الحسابين 

  دج. 𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎بقيمة  𝟔𝟏أقل من الحساب  𝟔𝟐الحساب     

 المطلوب:

  مع تبرير العمليات الحسابية(. %𝟏𝟗 حالنتائج حسب الطبيعة علما أن معدل الضرائب على األرباأنجز حساب( 

 أحسب ما يلي:

 .معدل اإلدماج 

 لالستغالل نسب تجزئة القيمة المضافة. 

 .نسب تجزئة إجمالي فائض االستغالل 

 المنتوجات األعباء

 ر/ح اسم الحساب المبالغ )دج( ر/ح اسم الحساب المبالغ )دج(

 𝟕𝟎 المبيعات من البضائع 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟎 المشتريات المستهلكة 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝟕𝟒 إعانات اإلنتاج 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟏 الخدمات الخارجية  𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

األخرى الخدمات الخارجية 𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎  𝟕𝟓 المنتوجات العملياتية األخرى 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟐 

 𝟕𝟔 المنتوجات المالية 𝟓𝟓𝟔𝟎𝟎 𝟔𝟑 أعباء المستخدمين 𝟏𝟗𝟐𝟎𝟎𝟎

 𝟕𝟖 االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات 𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟒 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة 𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎

األعباء العملياتية األخري 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟓 

 𝟔𝟔 األعباء المالية 𝟐𝟏𝟔𝟎𝟎 باقي المنتوجات واألعباء معدومة

 𝟔𝟖 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟐𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎

 ر/ح اسم الحساب المبالغ )دج( ر/ح اسم الحساب المبالغ )دج(

 𝟕𝟎 المبيعات والحسابات الملحقة ....؟.... 𝟔𝟎 المشتريات المستهلكة 𝟐𝟔𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝟕𝟐 اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟏 الخدمات الخارجية ....؟....

 𝟕𝟑 إنتاج مثبت ....؟.... 𝟔𝟐 الخدمات الخارجية األخرى ....؟....

 𝟕𝟒 إعانات اإلنتاج ....؟.... 𝟔𝟑 أعباء المستخدمين 𝟓𝟎𝟕𝟎𝟎𝟎

المماثلة الضرائب والرسوم والمدفوعات 𝟔𝟑𝟎𝟎𝟎  𝟕𝟓 المنتوجات العملياتية األخرى 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟔𝟒 

األعباء العملياتية األخري 𝟔𝟓𝟕𝟎𝟎  𝟕𝟔 المنتوجات المالية 𝟏𝟕𝟒𝟒𝟎𝟎 𝟔𝟓

األعباء المالية 𝟕𝟒𝟒𝟎𝟎 االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟎𝟎 𝟔𝟔 𝟕𝟖 

لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمةالمخصصات  𝟒𝟕𝟒𝟑𝟎𝟎  باقي المنتوجات واألعباء معدومة 𝟔𝟖

 𝟏𝟒السلسلة 

 تحليل النتائج حسب الطبيعة

𝟏𝟎من  𝟏صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



 إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.comEMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 :𝟎𝟑التمرين 

 :𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟏𝟐/𝟑𝟏حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "الورود" التجارية بتاريخ  إليك

 معلومات مكملة:

 تجزئة القيمة المضافة لالستغالل: نسب

 .%𝟑𝟎 = ــ بالنسبة للمستخدمين

 .%𝟏𝟎 = ــ بالنسبة للدولة

 𝟐𝟎 = معدل اإلدماج%. 

 ( 𝟔𝟕و  𝟕𝟕و  𝟕𝟒و  𝟕𝟑الحسابات .)معدومة 

  𝟐𝟓معدل الضرائب على األرباح%. 

 المطلوب:

 .أكمل جدول حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "الورود" مع تبرير كل العمليات الحسابية 

 المبالغ البيان ر.ح

 ....؟.... المبيعات من البضائع 𝟕𝟎

 ـــــــــــــــــــ اإلنتاج المثبت 𝟕𝟑

 ـــــــــــــــــــ إعانات االستغالل 𝟕𝟒

 ....؟.... ــ إنتاج السنة المالية 𝟏 /

 ....؟.... المشتريات المستهلكة 𝟔𝟎

 𝟑𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 الخدمات الخارجية 𝟔𝟏

 𝟐𝟎𝟖𝟎𝟎𝟎 الخدمات الخارجية األخرى 𝟔𝟐
 ....؟.... ــ استهالك السنة المالية 𝟐 /

 ....؟....ــ القيمة المضافة لالستغالل  𝟑 /

 ....؟.... أعباء المستخدمين 𝟔𝟑

 ....؟.... والمدفوعات المشابهةالضرائب والرسوم  𝟔𝟒

 ....؟.... ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟒 /

 𝟖𝟗𝟎𝟎𝟎 األخرىالمنتوجات العملياتية  𝟕𝟓

 𝟏𝟗𝟐𝟎𝟎 األخرىاألعباء العملياتية  𝟔𝟓

 𝟏𝟔𝟑𝟖𝟎𝟎 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟔𝟖

 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 و المؤوناتاالسترجاعات عن خسائر القيمة  𝟕𝟖
 ....؟.... ــ النتيجة العملياتية 𝟓 /

 𝟒𝟏𝟕𝟎𝟎 المنتوجات المالية 𝟕𝟔

 𝟏𝟏𝟕𝟎𝟎 األعباء المالية 𝟔𝟔

 ....؟.... ــ النتيجة المالية 𝟔 /

 ....؟....ــ النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟕 /

 𝟓𝟕𝟓𝟎𝟎 العاديةالضرائب الواجب دفعها على النتائج  𝟔𝟗

 ـــــــــــــــــــ الضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية /

 ....؟.... ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖 /

ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية منتوجات 𝟕𝟕

ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية أعباء 𝟔𝟕

ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /

 ....؟.... ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟏𝟎 /

𝟏𝟎من  𝟐صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



 إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

  :𝟎𝟒التمرين 

  :𝟐𝟎𝟐𝟎/𝟏𝟐/𝟑𝟏إليك حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "األزهار" اإلنتاجية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات مكملة:

 من إجمالي فائض االستغالل. %𝟐𝟎ــ المنتوجات العملياتية األخرى تمثل 

 .فائض االستغالل إجماليمن  %𝟏𝟓تمثل  األخرىاألعباء العملياتية ــ 

 .%𝟔𝟎نسبة تجزئة إجمالي فائض االستغالل بالنسبة للتثبيتات = ــ 

 .% 𝟒𝟖= ــ معدل اإلدماج 

 .الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهةحساب  مرات من 𝟗أعباء المستخدمين = ــ 

 دج، )رصيد مدين(. 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎( = 𝟕𝟐اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون )حـ ــ 

 .%𝟏𝟗 حمعدل الضرائب على األرباــ 

  ( 𝟔𝟕و  𝟕𝟕الحسابات .)معدومة 

  

 المطلوب:

 " الحسابية." مع تبرير كل العمليات األزهارأكمل جدول حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة 

 المبالغ البيان ر.ح

 ....؟.... المبيعات والحسابات الملحقة 𝟕𝟎

 (𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون 𝟕𝟐
 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 اإلنتاج المثبت 𝟕𝟑

 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 االستغاللإعانات  𝟕𝟒

 ....؟.... ــ إنتاج السنة المالية 𝟏 /

 ....؟.... المشتريات المستهلكة 𝟔𝟎

 𝟓𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎 الخدمات الخارجية 𝟔𝟏

 𝟏𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎 الخدمات الخارجية األخرى 𝟔𝟐

 ....؟.... ــ استهالك السنة المالية 𝟐 /

 ....؟.... ــ القيمة المضافة لالستغالل  𝟑 /

 𝟕𝟕𝟕𝟔𝟎𝟎 أعباء المستخدمين 𝟔𝟑

 ....؟.... الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 𝟔𝟒

 ....؟.... ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟒 /

 ....؟.... المنتوجات العملياتية األخرى 𝟕𝟓

 ....؟.... األعباء العملياتية األخرى 𝟔𝟓

 ....؟.... والمؤونات وخسائر القيمةالمخصصات لالهتالكات  𝟔𝟖

 𝟔𝟔𝟖𝟎𝟎 االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات 𝟕𝟖

 ....؟.... ــ النتيجة العملياتية 𝟓 /

 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 المنتوجات المالية 𝟕𝟔

 ....؟.... األعباء المالية 𝟔𝟔

 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 ــ النتيجة المالية 𝟔 /

 ....؟.... ــ النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟕 /

 ....؟.... الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 𝟔𝟗

 ـــــــــــــــــــ الضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية /

 𝟓𝟑𝟒𝟔𝟎𝟎 ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖 /

 ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية منتوجات 𝟕𝟕
 ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية أعباء 𝟔𝟕
 ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /
 𝟓𝟑𝟒𝟔𝟎𝟎 ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟏𝟎 /

 𝟏𝟎من  𝟑صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



 إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 

 :𝟏𝟎حل التمرين 

 :𝟎𝟏𝟎𝟏/𝟎𝟎/𝟏𝟎لمؤسسة "القلعة" التجارية بتاريخ  إعداد جدول حساب النتائج حسب الطبيعة ( ــ𝟎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح بعض العمليات الحسابية:

 (.𝟏𝟏=  𝟎𝟏دج،  )حـ  𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕+ حـ  𝟎𝟏+ حـ  𝟎𝟏ــ إنتاج السنة المالية = حـ  𝟎

 دج. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟕𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟏ــ استهالك السنة المالية = حـ  𝟎

 دج. 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏استهالك السنة المالية =  -إنتاج السنة المالية ــ القيمة المضافة لالستغالل =  𝟏

 دج. 𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟕𝟖𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕حـ  - 𝟎𝟏حـ  -القيمة المضافة لالستغالل ــ إجمالي فائض االستغالل =  𝟕

 𝟎𝟖+ حـ  𝟎𝟖حـ  - 𝟎𝟓حـ  - 𝟎𝟓ــ النتيجة العملياتية = إجمالي فائض االستغالل + حـ  𝟓

 دج.. 𝟎𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏 - 𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العملياتية =  𝟓

 دج. 𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 - 𝟓𝟓𝟎𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة المالية = حـ  𝟎

 دج. 𝟏𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏=  ( = النتيجة العملياتية + النتيجة المالية𝟎+𝟓ــ النتيجة العادية قبل الضرائب ) 𝟎

 (.... %)معدل الضرائب على األرباح  ×الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 × 𝟏𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = 
𝟎𝟓

𝟎𝟏𝟏
 دج. 𝟖𝟎𝟏𝟏𝟏=  

 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية. -ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟖

 المبالغ البيان ر.ح

 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 المبيعات من البضائع 𝟎𝟏

 ـــــــــــــــــــ اإلنتاج المثبت 𝟎𝟏

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 إعانات االستغالل 𝟎𝟕

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ إنتاج السنة المالية 𝟎 /

 𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 المشتريات المستهلكة 𝟎𝟏

 𝟕𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 الخدمات الخارجية 𝟎𝟎

 𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 الخدمات الخارجية األخرى 𝟎𝟎

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ استهالك السنة المالية 𝟎 /

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 (2ـ  1ــ القيمة المضافة لالستغالل ) 𝟏 /

 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏 أعباء المستخدمين 𝟎𝟏

 𝟕𝟖𝟏𝟏𝟏 الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 𝟎𝟕

 𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟕 /

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 العملياتية األخريالمنتوجات  𝟎𝟓

 𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 األعباء العملياتية األخري 𝟎𝟓

 𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟎𝟖

 𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏 االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات 𝟎𝟖

 𝟎𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ النتيجة العملياتية 𝟓 /

 𝟓𝟓𝟎𝟏𝟏 الماليةالمنتوجات  𝟎𝟎

 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 األعباء المالية 𝟎𝟎

 𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏 ــ النتيجة المالية 𝟎 /

 𝟏𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏 (𝟎+𝟓ــ النتيجة العادية قبل الضرائب ) 𝟎 /

 𝟖𝟎𝟏𝟏𝟏 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 𝟎𝟗

 ـــــــــــــــــــ الضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية /

 𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖 /

 ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية منتوجات 𝟎𝟎

 ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية أعباء 𝟎𝟎

 ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /

 𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏 ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟎𝟏 /

 𝟎𝟏من  𝟕صفحة 

 𝟎𝟕حل السلسلة 

 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

دج. 𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟖𝟎𝟏𝟏𝟏 - 𝟏𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية =  𝟖

 .𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة غير العادية = حـ  𝟗

(.0)النتيجة الغير عادية = دج،  𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية للسنة المالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية + النتيجة غير العادية =  𝟎𝟏

ــ حساب ما يلي : 𝟎

=معدل اإلدماج = 
 القيمة المضافة

 رقم األعمال
 

𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟎𝟕 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎𝟕 % .

( :𝐕𝐀نسب تجزئة القيمة المضافة )

  = بالنسبة ألعباء المستخدمين
ح𝟎𝟏

𝐕𝐀
  =

𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
  =𝟏. 𝟏𝟎 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟏𝟎 % .

  = بالنسبة للدولة
ح𝟎𝟕

𝐕𝐀
  =

𝟕𝟖𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏, 𝟎𝟎   = 𝟏. 𝟏𝟖 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟖 % .

  = بالنسبة إلجمالي فائض االستغالل
𝑬𝑩𝑬

𝐕𝐀
 = 

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟎 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎𝟏 % .

: (𝐄𝐁𝐄سب تجزئة إجمالي فائض االستغالل )ن

  = بالنسبة للتثبيتات
ح𝟎𝟖

𝑬𝑩𝑬
  =

𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟎𝟓 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎𝟓 % .

  = بالنسبة للمقرضين
ح𝟎𝟎

𝑬𝑩𝑬
  =

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 𝟏. 𝟏𝟎 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎 % .

 = بالنسبة للنتيجة العادية
النتيجة العادية

𝐄𝐁𝐄
  =

𝟏𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏
 = 𝟏. 𝟗 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟗𝟏 % . 

 :𝟏𝟎حل التمرين 

 :𝟎𝟏𝟎𝟏/𝟎𝟎/𝟏𝟎بتاريخ اإلنتاجية " الرياضإعداد حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "

المبالغالبيانر.ح

 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏المبيعات والحسابات الملحقة 𝟎𝟏

 𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون 𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏اإلنتاج المثبت 𝟎𝟏

 𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏إعانات االستغالل 𝟎𝟕

 𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏ــ إنتاج السنة المالية 𝟎/

 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏المشتريات المستهلكة 𝟎𝟏

 𝟓𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية 𝟎𝟎

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية األخرى 𝟎𝟎

 𝟏𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏ــ استهالك السنة المالية 𝟎/

 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏(2ـ  1ــ القيمة المضافة لالستغالل ) 𝟏/

 𝟓𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏أعباء المستخدمين 𝟎𝟏

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 𝟎𝟕

 𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟕/

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏المنتوجات العملياتية األخري 𝟎𝟓

 𝟎𝟓𝟎𝟏𝟏األعباء العملياتية األخري 𝟎𝟓

 𝟕𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟎𝟖

 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات 𝟎𝟖

 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏ــ النتيجة العملياتية 𝟓/

 𝟎𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏المنتوجات المالية 𝟎𝟎

 𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏األعباء المالية 𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة المالية 𝟎/

 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏(𝟎+𝟓ــ النتيجة العادية قبل الضرائب ) 𝟎/

𝟎𝟏من  𝟓صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



 إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 تبرير العمليات الحسابية:

 أوال لدينا:

 𝟎𝟕+ حـ  𝟎𝟏+ حـ  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟏= حـ  𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏إنتاج السنة المالية = 

.𝟏=  𝟎𝟏حـ    𝟎𝟏حـ   𝟎

.𝟏=  𝟎𝟕حـ   𝟎𝟏حـ  𝟎𝟓

 بالتعويض نجد:

.𝟏+  𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟏= حـ  𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏 .𝟏+  𝟎𝟏حـ  𝟎  𝟎𝟏حـ   𝟎𝟓

.𝟏+  𝟎) 𝟎𝟏= حـ  𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎  +𝟏. 𝟎𝟓) 

𝟕𝟏𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏  =𝟎.  𝟎𝟏حـ  𝟏𝟓

=  𝟎𝟏حـ 
𝟕𝟏𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎.𝟏𝟓
 دج. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  

.𝟏=  𝟎𝟏حـ   دج. 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏( = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)  𝟎

.𝟏=  𝟎𝟕حـ   دج. 𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏( = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) 𝟎𝟓

 

 :𝟎𝟎و  𝟎𝟎تحديد حساب 

 لدينا

 مالية استهالك السنة ال -= إنتاج السنة المالية  𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏القيمة المضافة = 

 استهالك السنة المالية - 𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 دج. 𝟏𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟕𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏استهالك السنة المالية = 

  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟏= حـ  𝟏𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏استهالك السنة المالية = 

 𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

 دج 𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟏𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟎حـ 

  𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟎= حـ  𝟎𝟎حـ 

 𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎+ حـ  𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟎حـ 

 دج. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  𝟎

=  𝟎𝟎حـ 
𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎
 دج 𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓=  

 دج. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟓𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ 

 دج. 𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟓𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕حـ  - 𝟎𝟏حـ  -القيمة المضافة لالستغالل إجمالي فائض االستغالل = 

 𝟎𝟖+ حـ  𝟎𝟖حـ  - 𝟎𝟓حـ  - 𝟎𝟓ــ النتيجة العملياتية = إجمالي فائض االستغالل + حـ  𝟓

 دج. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏+  𝟕𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟓𝟎𝟏𝟏 - 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العملياتية =  𝟓

 دج. 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏 - 𝟎𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة المالية = حـ  𝟎

 دج. 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏( = النتيجة العملياتية + النتيجة المالية = 𝟎+𝟓ــ النتيجة العادية قبل الضرائب ) 𝟎

 (.... %)معدل الضرائب على األرباح  ×الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 × 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = 
𝟎𝟗

𝟎𝟏𝟏
 دج. 𝟎𝟓𝟎𝟎𝟎𝟏=  

 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية. -ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟖

 دج. 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏𝟎=  𝟎𝟓𝟎𝟎𝟎𝟏 - 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية =  𝟖

 𝟎𝟓𝟎𝟎𝟎𝟏 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 𝟎𝟗

 ـــــــــــــــــــ الضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية /

 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏𝟎 ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖 /

 ـــــــــــــــــــ عناصر غير عادية منتوجات 𝟎𝟎

 ـــــــــــــــــــ غير عادية أعباء عناصر 𝟎𝟎

 ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /

 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏𝟎 ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟎𝟏 /

 𝟎𝟏من  𝟎صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 .𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة غير العادية = حـ  𝟗

دج، )النتيجة الغير  𝟎𝟎𝟏𝟕𝟏𝟎ــ النتيجة الصافية للسنة المالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية + النتيجة غير العادية =  𝟎𝟏

 (.0عادية = 

ــ حساب ما يلي : 𝟎

=معدل اإلدماج = 
 القيمة المضافة

 رقم األعمال
 

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟓 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟓𝟏 % .

( :𝐕𝐀نسب تجزئة القيمة المضافة )

  = بالنسبة ألعباء المستخدمين
ح𝟎𝟏

𝐕𝐀
  =

𝟓𝟏𝟎𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
  =𝟏. 𝟏𝟏𝟖 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟏𝟏. 𝟖 % .

  = بالنسبة للدولة
ح𝟎𝟕

𝐕𝐀
  =

𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏, 𝟏𝟕𝟎   = 𝟏. 𝟏𝟖 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟕. 𝟎 % .

  = بالنسبة إلجمالي فائض االستغالل
𝑬𝑩𝑬

𝐕𝐀
 = 

𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟎𝟎 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟎𝟎 % .

: (𝐄𝐁𝐄تجزئة إجمالي فائض االستغالل ) تسب

  = بالنسبة للتثبيتات
ح𝟎𝟖

𝑬𝑩𝑬
  =

𝟕𝟎𝟕𝟏𝟏𝟏

𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  =𝟏. 𝟓𝟎 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟓𝟎 % .

  = بالنسبة للمقرضين
ح𝟎𝟎

𝑬𝑩𝑬
  =

𝟎𝟕𝟕𝟏𝟏

𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
  = 𝟏. 𝟏𝟖 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟖 % . 

 = بالنسبة للنتيجة العادية
النتيجة العادية

𝐄𝐁𝐄
  =

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏

𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
 = 𝟏. 𝟖𝟗 × 𝟎𝟏𝟏 = 𝟖𝟗 % .

 :𝟏𝟏حل التمرين 

:𝟎𝟏𝟎𝟏/𝟎𝟎/𝟏𝟎إعداد حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "الورود" التجارية بتاريخ 

المبالغالبيانر.ح

 𝟎𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏المبيعات من البضائع 𝟎𝟏

ـــــــــــــــــــ اإلنتاج المثبت 𝟎𝟏

ـــــــــــــــــــإعانات االستغالل 𝟎𝟕

 𝟎𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏ــ إنتاج السنة المالية 𝟎/

 𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏المشتريات المستهلكة 𝟎𝟏

 𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية 𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية األخرى 𝟎𝟎

 𝟎𝟓𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏ــ استهالك السنة المالية 𝟎/

 𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏ــ القيمة المضافة لالستغالل  𝟏/

 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏أعباء المستخدمين 𝟎𝟏

 𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 𝟎𝟕

 𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟕/

 𝟖𝟗𝟏𝟏𝟏 المنتوجات العملياتية األخرى 𝟎𝟓

 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏 األعباء العملياتية األخرى 𝟎𝟓

 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟎𝟖

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات 𝟎𝟖

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العملياتية 𝟓/

 𝟕𝟎𝟎𝟏𝟏المنتوجات المالية 𝟎𝟎

 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏األعباء المالية 𝟎𝟎

 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة المالية 𝟎/

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟎/

 𝟓𝟎𝟓𝟏𝟏 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 𝟎𝟗

ـــــــــــــــــــالضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية/

𝟎𝟏من  𝟎صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 تبرير العمليات الحسابية:

دج  𝟓𝟎𝟓𝟏𝟏( = ... %)معدل الضرائب على األرباح  ×الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 ×النتيجة العادية قبل الضرائب 
𝟎𝟓

𝟎𝟏𝟏
دج. 𝟓𝟎𝟓𝟏𝟏=  

 × 𝟓𝟎𝟓𝟏𝟏النتيجة العادية قبل الضرائب = 
𝟎𝟏𝟏

𝟎𝟓
دج 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  

الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية. -ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 دج. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟏=  𝟓𝟎𝟓𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = 

 .𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة غير العادية = حـ 

(.0دج، )النتيجة الغير عادية =  𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟏النتيجة الصافية للسنة المالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية + النتيجة غير العادية = 

دج. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 - 𝟕𝟎𝟎𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎ــ النتيجة المالية = حـ 

النتيجة المالية -العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب النتيجة 

دج 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏النتيجة العملياتية = 

𝟎𝟓حـ  - 𝟎𝟓+ حـ  𝟎𝟖+ حـ  𝟎𝟖حـ  -إجمالي فائض االستغالل = النتيجة العملياتية 

دج. 𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏=  𝟖𝟗𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏+   𝟎𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏+  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏إجمالي فائض االستغالل = 

تحديد القيمة المضافة لالستغالل:

%𝟎𝟏𝟏نعلم أن مجموع نسب تجزئة القيمة المضافة = 

 ولدينا:

 نسب تجزئة القيمة المضافة لالستغالل:

  = 𝟏𝟏بالنسبة للمستخدمين% .

  = 𝟎𝟏بالنسبة للدولة%.

%𝟎𝟏=  𝟎𝟏 - 𝟏𝟏 - 𝟎𝟏𝟏نسبة تجزئة القيمة المضافة بالنسبة إلجمالي فائض االستغالل = 

بالنسبة إلجمالي فائض االستغالل = 
𝑬𝑩𝑬

𝐕𝐀
  =

𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏

𝐕𝐀
  =𝟏. 𝟎𝟏

القيمة المضافة لالستغالل = 
234000

0.6
دج. 𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏=  

.𝟏 ×= القيمة المضافة لالستغالل  𝟎𝟏حـ  𝟏  =𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟏. دج. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏=   𝟏

.𝟏 ×= القيمة المضافة لالستغالل  𝟎𝟕حـ  𝟎  =𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟏. دج. 𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏=   𝟎

معدل االدماج = 
القيمة المضافة لالستغالل

  رقم األعمال حـ 𝟎𝟏
  =

𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏

حـ 𝟎𝟏
  =𝟏. 𝟎

=  𝟎𝟏حـ 
𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏.𝟎
دج. 𝟎𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏=  

دج 𝟎𝟓𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟏𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟗𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏القيمة المضافة لالستغالل =  -استهالك السنة المالية = إنتاج السنة المالية 

دج. 𝟏𝟎𝟏𝟕𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏𝟏 - 𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟓𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎حـ  -= استهالك السنة المالية  𝟎𝟏حـ 

 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖/

ـــــــــــــــــــعناصر غير عادية منتوجات 𝟎𝟎

ـــــــــــــــــــعناصر غير عادية أعباء 𝟎𝟎

ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /

 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟎𝟏/

𝟎𝟏من  𝟖صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

 :𝟏𝟕حل التمرين 

 :𝟎𝟏𝟎𝟏/𝟎𝟎/𝟏𝟎إليك حساب النتائج حسب الطبيعة لمؤسسة "األزهار" اإلنتاجية بتاريخ 

تبرير العمليات الحسابية:

( ... %)معدل الضرائب على األرباح  ×الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 ×النتيجة العادية قبل الضرائب = الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 
𝟎𝟗

𝟎𝟏𝟏

الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية. -لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب ــ النتيجة الصافية 

 ×النتيجة العادية قبل الضرائب  -ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب 
𝟎𝟗

𝟎𝟏𝟏

.𝟏 - 𝟎) الضرائبالنتيجة العادية قبل =  𝟓𝟏𝟕𝟎𝟏𝟏 .𝟏 × النتيجة العادية قبل الضرائب( = 𝟎𝟗 𝟖𝟎

=  النتيجة العادية قبل الضرائب
𝟓𝟏𝟕𝟎𝟏𝟏

𝟏.𝟖𝟎
دج 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  

 × 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏= الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 
𝟎𝟗

𝟎𝟏𝟏
دج 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟏𝟏=  

دج. 𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏النتيجة المالية =  - 𝟎𝟎= حـ  𝟎𝟎حـ 

النتيجة المالية -النتيجة العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

 دج 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏النتيجة العملياتية = 

المبالغالبيانر.ح

 𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏المبيعات والحسابات الملحقة 𝟎𝟏

 (𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)اإلنتاج المخزن أو المنقص من المخزون 𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏اإلنتاج المثبت 𝟎𝟏

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏إعانات االستغالل 𝟎𝟕

 𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏ــ إنتاج السنة المالية 𝟎/

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏المشتريات المستهلكة 𝟎𝟏

 𝟓𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية 𝟎𝟎

 𝟎𝟕𝟎𝟏𝟏𝟏الخدمات الخارجية األخرى 𝟎𝟎

 𝟎𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏ــ استهالك السنة المالية 𝟎/

 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏ــ القيمة المضافة لالستغالل  𝟏/

 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏أعباء المستخدمين 𝟎𝟏

 𝟖𝟎𝟕𝟏𝟏الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 𝟎𝟕

 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏ــ إجمالي فائض االستغالل 𝟕/

 𝟎𝟓𝟗𝟎𝟏𝟏المنتوجات العملياتية األخرى 𝟎𝟓

 𝟎𝟗𝟕𝟕𝟏𝟏األعباء العملياتية األخرى 𝟎𝟓

 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 𝟎𝟖

 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟏 االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات 𝟎𝟖

 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العملياتية 𝟓/

 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏المنتوجات المالية 𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟖𝟏𝟏𝟏الماليةاألعباء  𝟎𝟎

 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة المالية 𝟎/

 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏ــ النتيجة العادية قبل الضرائب  𝟎/

 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟏𝟏الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية 𝟎𝟗

ـــــــــــــــــــالضرائب المؤجلة )تغيرات( على النتائج العادية/

 𝟓𝟏𝟕𝟎𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 𝟖/

ـــــــــــــــــــعناصر غير عادية منتوجات 𝟎𝟎

ـــــــــــــــــــعناصر غير عادية أعباء 𝟎𝟎

ـــــــــــــــــــ ــ النتيجة غير العادية 𝟗 /

 𝟓𝟏𝟕𝟎𝟏𝟏ــ النتيجة الصافية للسنة المالية 𝟎𝟏/

𝟎𝟏من  𝟗صفحة 

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر



إعداد: توام عبد الصمد
EMAIL: touam.abdessamed@gmail.com 

𝟎𝟖حـ  + 𝟎𝟖حـ  - 𝟎𝟓حـ  - 𝟎𝟓حـ  ( +𝐄𝐁𝐄)إجمالي فائض االستغالل =  𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏= النتيجة العملياتية 

.𝟏=  𝟎𝟓حـ  𝟎 𝐄𝐁𝐄

.𝟏=  𝟎𝟓حـ  𝟎𝟓 𝐄𝐁𝐄

 (𝐄𝐁𝐄نسب تجزئة إجمالي فائض االستغالل )

بالنسبة للتثبيتات = 
ح𝟎𝟖

𝑬𝑩𝑬
   =𝟏. 𝟎

.𝟏=  𝟎𝟖حـ  𝟎 𝐄𝐁𝐄 

 بالتعويض نجد:

𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏  =𝐄𝐁𝐄  +𝟏. 𝟎 𝐄𝐁𝐄 - 𝟏. 𝟎𝟓 𝐄𝐁𝐄 - 𝟏. 𝟎 𝐄𝐁𝐄  +𝟎𝟎𝟖𝟏𝟏

𝟎𝟎𝟖𝟏𝟏 - 𝟎𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏  =𝐄𝐁𝐄 (𝟎  +𝟏. 𝟎 - 𝟏. 𝟎𝟓 - 𝟏. 𝟎)

𝟓𝟖𝟏𝟎𝟏𝟏  =𝐄𝐁𝐄 𝟏. 𝟕𝟓

𝐄𝐁𝐄  =
𝟓𝟖𝟏𝟎𝟏𝟏

𝟏.𝟕𝟓
دج. 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏=  

.𝟏=  𝟎𝟓حـ  دج  𝟎𝟓𝟗𝟎𝟏𝟏( = 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏) 𝟎

.𝟏=  𝟎𝟓حـ  دج 𝟎𝟗𝟕𝟕𝟏𝟏( = 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏) 𝟎𝟓

.𝟏=  𝟎𝟖حـ   دج 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏( = 𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏) 𝟎

مرات من حساب الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة. 𝟗أعباء المستخدمين = 

𝟎𝟕حـ  𝟗=  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏=  𝟎𝟏حـ 

=  𝟎𝟕حـ 
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏

𝟗
دج. 𝟖𝟎𝟕𝟏𝟏=  

 𝟎𝟏+ حـ  𝟎𝟕القيمة المضافة لالستغالل = إجمالي فائض االستغالل + حـ 

دج. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏+  𝟖𝟎𝟕𝟏𝟏+  𝟎𝟎𝟗𝟎𝟏𝟏𝟏القيمة المضافة لالستغالل = 

معدل االدماج = 
القيمة المضافة لالستغالل

  رقم األعمال 𝟎𝟏 حـ  
  =

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

حـ 𝟎𝟏
  =𝟏. 𝟕𝟖

=  𝟎𝟏حـ 
𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏.𝟕𝟖
دج. 𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  

𝟎𝟕+ حـ  𝟎𝟏+ حـ  𝟎𝟎+ حـ  𝟎𝟏إنتاج السنة المالية = حـ 

دج 𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏+  𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏( + 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 -+ ) 𝟕𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 إنتاج السنة المالية =

دج 𝟎𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏 - 𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏القيمة المضافة لالستغالل =  -استهالك السنة المالية = إنتاج السنة المالية 

دج. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟕𝟎𝟏𝟏𝟏 - 𝟓𝟎𝟖𝟏𝟏𝟏 - 𝟎𝟖𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏=  𝟎𝟎حـ  - 𝟎𝟎حـ  -= استهالك السنة المالية  𝟎𝟏حـ 

𝟎𝟏من  𝟎𝟏 صفحة

www.h-onec.comتم تحمیل الملف من مدونة الحسام للتربیة والتعلیم في الجزائر


